
 إرشادات حول السفر إلى النرويج

 

، يٌسمح كقاعدة أساسية .أراضيهاالى  األجانبقيوداً صارمة فيما يخص دخول  19فرضت النرويج بسبب جائحة كوفيدـ

 سوف يستمر. لالمواطنون النرويجيون لديهم دائما الحق في دخول البالدالمقيمين في النرويج بالدخول.  لألجانبفقط 

اعتباًرا على كل القادمين الى النرويج  وتنطبق هذه القيود العمل بقيود دخول صارمة للحد من العدوى القادمة من الخارج.

فتح المجتمع في  إعادة خطة لى المرحلة الثانية منإ عندما ننتقل اآلن ،مايو/أيار 27ا من يوم ظهرً  12من الساعة 

 النرويج. 

 

ن كنت من القليلين إفي هذه الصفحة.  القواعد المتبعةن، عليك االطالع على لى النرويج اآلإالدخول  يمكنهمذا كنت ممن إ

 تسجيل الدخول.لى إلى النرويج، بإمكانك التوجه الحقا إالذين يحق لهم الدخول 

 

الدخول الى النرويج )ينطبق ذلك على المواطنين من جميع البلدان بمن فيهم مواطنو االتحاد  التالية الفئات ليس بإمكان

 ومواطنو دول الشمال(: األوروبيةوالمنطقة االقتصادية  األوروبي

  الُسياح 

 كاألجداد ممن ليسوا من الدرجة األولى األقارب 

 الخطيب وأالحبيب /العشيق 

 من  أيو يدرسون في النرويج والذين ال تنطبق عليهم أ)بمن فيهم مواطنو دول الشمال( الذين سيعملون  األجانب

 دناه.أاالستثناءات 

 ولكنهم ليسوا مقيمين هنا من قبل. ،النرويجو الدراسة في ألغرض العمل  إقامةعلى  ونالحاصل األشخاص 

 عمالرجال األ 

 دناه.أمن االستثناءات  أين على تأشيرة شنغن للدخول، ولكن ال تنطبق عليهم والحاصل األجانب 

 الذين لديهم منزل لقضاء العطالت في النرويج، ولكنهم ال يقيمون هنا األشخاص 

 

 لالستثناءات: ا  دناه ملخصأتجد 

 في النرويج ونالمقيم األجانب 

 لإللزام بالحجر الصحي )البلدان والمناطق "الصفراء"(و المناطق التي ال تخضع أمن البلدان  ونالقادم األجانب 

 ن على موافقة لم الشمل العائليوجانب الحاصلاأل 

 العائلة المقربين في النرويج أفرادو العيش مع أالذين يرغبون بزيارة  األجانب 

 الزيارات المحددة إطار في األطفال مع الوقت اءقضغرض ل نالقادمو األجانب 

  ألشخاص الخاصة الرعاية مسؤوليات مثل الدخول، حق األجنبي منح تملي خاصة أسباباألجانب الذين لديهم 

 أخرى قوية اجتماعية اعتبارات لوجود أو النرويج في

 التوطين( إعادةن عبر نظام الحصص )وطالبو اللجوء والالجئ 

 بعض الفئات المهنية المشمولة 

o الصحفيون 

o الطيران مجال في ونوالعامل البحارة 

o نقل البضائع والركاب العاملون في 

o الدبلوماسيون والعسكريون 

o عندما يتعلق األمر برعي قطعان الرنة قومية سامي أبناء  



o فراد الطواقم في الرحالت البحيرة البحثيةأالباحثون و 

 

 ن في المنظمات الدوليةون من السلطات النرويجية والعاملوالمدعو األجانب 

 شنغن منطقة داخل أو الدولي العبور أثناء )سواء النرويج في مطار في سيتوقفون الذين األجانب( 

  مهمة  يةمجتمعاألجانب الذين يعملون في وظائف 

 يةالصحة والرعاية النرويج اتموظفو الصحة من السويد وفنلندا الذين يعملون في خدم 

 المرور عبر البر الرئيسي في النرويج من و الذين عليهم أن بشكل ثابت في جزيرة سفالبارد والمقيم األجانب

 :و المسكن في سفالباردألى العمل إو

 

وكقاعدة عامة، ال تزال متطلبات إجراء اختبار إلزامي وتسجيل بيانات السفر والحجر الصحي وفندق الحجر تسري على 

 أولئك الذين تم إعفاؤهم من قيود الدخول. 

 

ية:، يمكن اإلشارة إلى القائمة التالةمهمعية عتبر وظائف مجتمت فيما يخص الوظائف التي  

(2021 بريلأ 28تم التحديث في )ة همقائمة الوظائف المجتمعية الم  

 اإلدارة وإدارة األزمات 

 الدفاع 

 القانون والنظام 

 الصحة والرعاية بما في ذلك الصيدليات وقطاع النظافة 

 نجدةخدمات ال 

 األمن الرقمي في القطاع المدني 

  والبيئةالطبيعة 

 أمن اإلمدادات 

 الصرف الصحي 

 الخدمات المالية 

 إمدادات الطاقة 

 االتصاالت اإللكترونية 

 النقل 

 ةالخدمات القائمة على األقمار الصناعي 

 

بتفشي السالالت تتسم  لتياونتيجة لحالة العدوى الحالية  أيضاللسيطرة على العدوى وهي  تدابير مؤقتةالتغييرات تعتبر 

الفيروسالمتحورة من   

 

الدخول تسجيل  

 
لتي تخضع اوالمناطق ، يجب على كل من يسافر إلى النرويج من البلدان من أجل السيطرة على العدوى بشكل أفضل

.هذا أيًضا على المواطنين النرويجيين التسجيل قبل عبور الحدود. ينطبق للحجر الصحي  

يمكن تسجيل السفر إال عندما يكون الوقت المتبقيالوصول إلى النرويج، وال قبل يجب على القادمين التسجيل   

.ساعة 72للدخول أقل من   



 

  ارقمي الدخول تسجيل • 

 

 ً  .شرطة الحدوديةل. وبعد االنتهاء من التسجيل، ستتلقى إيصااًل يجب إبرازە ليجب عليك التسجيل رقميا

 

20. يتم تخزين البيانات بشكل آمن ويتم حذفها بعد فقط تسجيل المعلومات الضروريةيُطلب من المسافرين   

.السلطات النرويجية فقط هي من لديها حق االطالع على تلك البياناتيوًما.   

 

70إذا كانت لديك أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة في التسجيل، يمكنك االتصال بالرقم  28 41 33 47+  

 

Zarejestruj telefonicznie +47 33 41 28 70 

Inregistrat de telefon +47 33 41 28 70 

регистрируйтесь по телефону +47 33 41 28 70 

Registruokitės telefonu +47 33 41 28 70 

 

 

عند الدخول وفندق الحجر الحجر الصحي  

 

عفاء من الحجر الصحي إيمنح  .و في فندق للحجرأفي مكان مناسب  لحجر الصحيل الخضوعيجب علی جميع القادمين 

في منطقة الشنغن والمنطقة االقتصادية  و المناطق ذات العدوى المنخفضةأحدى البلدان إلألشخاص الذين تواجدوا في 

 األوروبية وبريطانيا ال غير )أي المناطق "الصفراء"(

 

في منطقة الشنغن والمنطقة االقتصادية األوروبية  و المناطق ذات العدوى المرتفعةأحدى البلدان إما بالنسبة للقادمين من أ

الفندقي في حالة  الصحي الحجر إنهاء الممكن منولكن  ،للحجروبريطانيا، عليهم الخضوع للحجر الصحي في فندق 

ويعتمد ذلك على ضغط العدوى في البلد  تقدير على أقرب و السابعأالثالث  اليوم الحصول على نتيجة سلبية لالختبار بعد

و المنطقة التي تواجد فيها المسافر.أ  

 

قضاء فترة  بريطانياشنغن و ومنطقةخرى غير المنطقة االقتصادية األوروبية األدول الجب على جميع المسافرين من ي

.الحجر الصحي بأكملها في فنادق الحجر  

 

 فنادق الحجر الصحيو للقادمين من الخارج الحجر الصحيالخاصة ب رئيسيةالقواعد ال 

 للقادمين من المعلومات حول الحجر الصحي مزيد 

  صفحة المعهد الوطني للصحة العامة راجعFHI  للحصول على معلومات حول حالة العدوى في

 أوروبا

 

 

 على مكان الحجر الصحي للموظفين  مسبقا يجب الموافقة
 

الصارمة للغاية. القاعدة الرئيسية يجب على الموظفين الذين يُسمح لهم بدخول النرويج االمتثال ألنظمة الحجر الصحي 

 .أن هذه المجموعة يجب أن تمضي فترة الحجر في فنادق الحجر الصحي هي

 

https://reg.entrynorway.no/


حيث يوفر صاحب العمل أو المستخدم مكان إقامة مناسب تمت الموافقة  / المتعهدين هناك استثناءات للموظفين والمقاولين

 .. يجب تقديم وثائق تثبت الموافقة عند الدخوللى البالدإ لهيئة تفتيش العمل النرويجية قبل الدخو عليه من قبل

 استمارة الطلب على شاهد arbeidstilsynet.no 

 المزيد من المعلومات ألصحاب العمل والموظفين على هدشا beidstilsynet.noar  

 

 

 لالختبارواجب الخضوع 

 

يوًما الماضية، فيجب عليك إجراء اختبار كورونا  14كنت في بلد أو منطقة تخضع اللتزام الحجر الصحي خالل الـ  إذا

أبريل، ينطبق أيًضا على  19عند وصولك إلى النرويج. ينطبق هذا أيًضا على المواطنين النرويجيين، واعتباًرا من 

 ا.عامً  12األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

 

ً ختبار بدون سبب معقول مغادرة البالد طوعالا يمانعون عملشخاص الذين األ قد يتعين على  دفع غرامات.أو  يا

 

االختبار ؤخذ يعند الوصول. يجب أن  SARS-CoV-2 فيروسل ةاختبار سلبيابراز شهادة ن أيًضا يالمسافر علىيجب 

دخول النرويج. ينطبق هذا أيًضا على المواطنين النرويجيين واألجانب المقيمين في  تي تسبقساعة ال 24خالل الـ 

موعد  تي تسبقساعة ال 24إجراء االختبار خالل الـ  من الممكنالنرويج. بالنسبة لألشخاص الذين يصلون بالطائرة، 

 المغادرة المحدد للجزء األول من الرحلة.

 

 مناسب الحصول على هذه الشهادة.الغير  منر سلبية إذا كان من المستحيل أو ال ينطبق شرط الحصول على شهادة اختبا

 

 با االلزاممزيد من المعلومات حول ال( الختبارhelsenorge.no) 

 

 الحدودية المفتوحة / المعابر نظرة عامة على المحطات

 

 جية(خريطة مع نظرة عامة على المعابر الحدودية المفتوحة مع وبدون محطات اختبار )مديرية الصحة النروي 

 

 هاتف معلومات حول الدخول واالختبار والحجر الصحي:
 

  :81555015من النرويج  

 4721898042: من الخارج + 

https://arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/godkjenning-av-innkvartering-for-arbeidstakere-i-innreisekarantene/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/utenlandske-arbeidstakere-som-skal-reise-til-norge/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/utenlandske-arbeidstakere-som-skal-reise-til-norge/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#koronatest-ved-innreise-til-norge
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner

